
وجهني؛ الوجه األول: أن داللة الرسالة على النبوة من باب داللة االلتزام؛ وداللة النبوة على النبوة من باب داللة 

املطابقة، وداللة املطابقة أقوى بالشك؛ ألن داللة التزام قد ميانع فيها اخلصم، قد يقول هذا ليس بالزم؛ فلهذا 

)) واضح يا مجاعة وإال غري واضح؟ واضح؛ لو  الذي أرسلت( (اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده 

قال: رسولك الذي أرسلت يدل على النبوة بأي طريق؟ بطريق االلتزام ألن كل رسول نيب؛ لكن إذا قال: بنبيك 

الذي أرسلت دل على النبوة بطريق املطابقة؛ ألنه صرح بلفظه؛ ومعلوم أن الداللة باملطابقة أقوى من الداللة 

الوجه الثاين: أنه إذا قال: برسولك الذي أرسلت مل يكن وصفا خمصصا حملمد صلى  .  اللتزام جلواز منع املالزمةبا

إنه لقول رسول كريم ذي  ((اهللا عليه وسلم؛ إذ قد يراد بذلك جربيل مثال، جربيل رسول مرسل كما قال تعاىل: 

الذي أرسلت مل حيدد أن هذا اإلميان مبحمد فجربيل مرسل فلو قال: برسولك  )) قوة عند ذي العرش مكين

صلى اهللا عليه وسلم؛ أما بنبيك الذي أرسلت حتدد الوصف مبن؟ بالرسول مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ألن 

جربيل ال يسمى نبيا وإمنا يسمى رسوال؛ وذا يزول اإلشكال الذي أشرنا إليه وهو أنه ينبغي أن يذكر الوصف 

 ه املتكلم ألن احلديث حديث براء اختري فيه النبوة على الرسالة من أجل هذين الوجهني .املطابق للحال اليت علي

)) والشك أن  اكتبنا مع الشاهدين ((من فوائد اآلية الكرمية: احلرص على صحبة األخيار؛ من أين نأخذها؟ 

مثل الجليس الصالح   صحبة األخيار خري حىت إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مثلها حبامل املسك قال: (

) كل هذا  حذيك ـ يعني يعطيك مجانا هبة ـ أو تجد منه رائحة طيبةالمسك إما أن يبيعك أو ي كحامل

طيب؛ واجلليس السوء كنافخ الكري؛ تعرفون نافخ الكري ؟ واهللا الظاهر ما تعرفون كلكم ؟ وهلذا حيسن أن تذهبوا 

كري؛ ألين أظن ما عندنا هنا شيء؛ على كل حال الكري هو إىل سوق الصناع يف الرياض من أجل أن تشاهدوا ال

العبارة عن جلد مثل الغرب؛ كيف ؟ طيب الغرب يعين الذي يكون دلوا للبعري يرفع به املاء وهذا موجود قبل سنة 

سنتني وضعوه سواين أي نعم هذا الغرب؛ املهم أنه مثل الغرب فيه طرف مفتوح وفيه طرف متصل بأنبوب يتصل 

الضوء، مكان النار فيفتح كذا مث يضمه مث يدفعه؛ إذا دفعه يكون قد محل هواء عن طريق هذا األنبوب ـ مبكان 

هذا األنبوب قلنا يأيت إىل حمل النار ـ تلتهب النار، تلتهب بشدة؛ وغالبا يكون اثنني واحد هنا على ميني الرجل 

 الكري يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (واحد على اليسار ويكون هكذا ويكون الضوء دائما تلتهب؛ نافخ 

) حيرق ثيابك مىت؟ إذا طار عليك شرر من هذا أو ن جتد  إما أن يخرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة

رائحة كريهة؛ وهلذا ينبغي اإلنسان أن خيتار من اجللساء أصلحهم ألن اجلليس الصاحل كله خري وجليس السوء 

احلني؛ وإذا غبنت بأحد مث جلست معهم مرة بعد أخرى وتبني أم ال يعينونك على شر؛ فاخرت اجللساء الص

طاعة وال مينعونك من معصية فلتمس خريا منها؛ ألن اإلنسان أحيانا يتصل بناس أصدقا، يتصل بناس أصدقاء 



بالبحث النافع يقرتب م مثال؛ فإذا م ال يفيدونه بل يضرونه؛ وهلذا ينبغي أن تكون جمالس اإلنسان آمرة 

باألسئلة نعم يف أيراد األسئلة اليت تفتح الذهن؛ ال أن يكون شغل اإلنسان الشاغل أو يف االس قال فالن وقال 

فالن وين راح فالن وين جاء فالن، فالن أخطأ يف كذا وفالن أصاب يف كذا، فالن عنده معرفة وفالن ما عنده 

ين وفالن فقري؛ ما هو صحيح هذا، هذه إضاعة وقت ورمبا تكون معرفة، فالن طويل وفالن قصري نعم؟ فالن غ

)  وما من قوم يجلسون مجلسا ال يذكرون اهللا فيه إال كان عليهم حسرة يوم القيمة ، (افيه غيبة فتكون ضرر 

   ألنه فام اخلري .

)) قلنا كل من شاهد بالرسل باحلق فيدخل يف هذا بعض الكفار  اكتبنا مع الشاهدين ((قوله تعاىل:  السائل :

  ؟األنبياء باحلق مثل أبو طالب الذين شاهدوا لبعض 

   لو كانوا شاهدوا له حقا التبع؛ أي لكن شاهد له باحلق ؟ ما شهد شهادة نافعة . الشيخ :

إليه وأمر بالتبليغ والنيب من أوحي إليه شيخ أحسن اهللا إليك؛ فرقنا بني الرسول والنيب، الرسول من يوحي  السائل :

ما من نبي إال كان عليه حقا أن يبين أمته خير  (ومل يؤمر بالتبليغ؛ قوله صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح مسلم: 

) فدل ذلك على أن النيب كذلك يبني ألمته ما يبني الرسول؛ أما يدل هذا احلديث بأنه ال فرق ... و  ما بين له

  والرسول ؟بني النيب 

ال؛ ما يدل؛ ألن هذا احلديث إن قلنا: إنه بني بأمر اهللا فهو رسول وإن قلنا: تطوعا من غري أن يلزم  الشيخ :

بذلك لكن حملبة اخلري بني فهو نيب؛ مع أن املراد ذا احلديث الذي ذكرته النيب الذي هو الرسول؛ وهلذا يذكر اهللا  

)) ويف آية أخرى:  ولقد فضلنا بعض النبيين وعلى بعض دون النبيني ((كثريا النبيني دون الرسل ويذكر الرسل 

   . )) تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ((

   داللة النيب على النبوة مطابقة وإال   ؟ السائل :

  مطابقة ؛ بدون .  الشيخ :

)) إا من احلور وهو شديد البياض،  حواريون ((؛ قلنا يف تفسري قوله تعاىل:  أحسن اهللا إليك السائل :

  ))  ومكروا ومكر اهللا ((فاحلواريون قلوم بيضاء مل تدنس باملعاصي لكن اآلية اليت ستأيت 

  أي نعم يأتينا بالذين مكروا هم غري احلواريني  . الشيخ :



ومطهرك من الذين  ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين إذ قال اهللا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى  ((

كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 

تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا واآلخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا 

 ظالمين ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر الحكيموعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واهللا ال يحب ال

))  مكروا )) (( ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:  )) .

الضمري يعود على الذين كفروا بعيسى؛ واملكر هو أن يتوصل إىل االنتقام من خصمه بأسباب غري متوقع يعين 

بأسباب خفية، ينتقم من خصمه واملضاد له بأسباب خفية؛ ويشبهه اخلداع، يشبهه اخلداع؛ فإن اإلنسان يتوصل 

يعين أن اهللا سبحانه  )) ومكروا ومكر اهللا ((إىل أن ينتقم من خصمه من حيث ال يشعر بأسباب خفية؛ وقوله: 

)) يعين أقواهم يف املكر وأشدهم وأعلمهم  واهللا خير الماكرين وتعاىل مكر م حينما مكروا بعيسى ((

يعود على  )) مكروا ((ما الذي دلنا على أن الضمري يف قوله: فإذا قال قائل:  باألسباب اليت حتيط بأعدائه .

 ((ال يصدر من قوم قالوا:  )) ومكروا ومكر اهللا الذين كفروا بعيسى؟ فاجلواب على هذا سهل؛ ألن قوله: ((

)) ال ميكن هذا؛ بل ال يصدر  ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول )) وقالوا: (( آمنا باهللا واشهد بأنا مسلمون

فإن قيل: ما هذا املكر الذي مكروه ؟  )) . منهم الكفر فلما أحس عيسى ((إال من قوم كفروا وهو قوله: 

فاجلواب على هذا أم مكروا بعيسى حيث متالئوا عن قتله فأجناه اهللا منه؛ ومكر م فجعل شبهه يف رجل إما 

منهم ـ من الذين جاءوا لقتله ـ؛ وإما من أصحاب عيسى، ألقى اهللا شبهه على واحد منهم فقتل؛ املهم أن هؤالء 

لئوا على القتل وجاءوا إىل عيسى عليه الصالة والسالم فدخلوا عليه مل يشعروه أم يريدون قتله ألن ال متا

وجل ألقى شبهه على واحد منهم؛ أو على واحد  يستنجد بأحد أو يدافع عن نفسه وما أشبهه؛ ولكن اهللا عز

شبهه على واحد منهم وهو   ألقىمن أصحابه احلواريني؛ يف هذا قوالن ألخل العلم؛ منهم من قال: إن اهللا

زعيمهم، جعل اهللا شبهه على واحد منهم وهو زعيمهم جعل اهللا شبه عيسى يف هذا الرجل فلما أرادوا أن يقتلوه 

قال: أنا صاحبكم؛ قالوا: كذبت لست صاحبنا بل أنت عيسى فقتلوه وصلبوه؛ وهذا مكر أو غري مكر؟ مكر 

الذي جاءه متزاعما هؤالء القوم ليقتل عيسى صار هو القتيل؛ وهذا أعظم من مكرهم؛ ألن هذا الرجل  عظيم

القول أقوى من حيث إن فيه مكرا ؤالء عظيما؛ أما القول الثاين فيقولون: إن عيسى عليه الصالة والسالم بأم 

احد منهم دخلوا عليه ليقتلوه قال ألحد أصحابه: من يقبل أن يلقي اهللا عليه شبهي فأضمن له اجلنة؟ فانتدب و 

لذلك وألقى اهللا شبهه عليه؛ وقيل: بل ألقى اهللا شبهه على مجيع من كانوا مع عيسى حىت إن هؤالء القوم ملا 

دخلوا كان كل واحد يقول: أيكم عيسى، أيكم عيسى، أيكم عيسى؟ مل يعلموه؛ هذان قوالن رئيسيان؛ القول 



وا ليقتلوه فقتل؛ والقول الثاين: أنه على رجل من األول: أن الشبه ألقي على من؟ على زعيم القوم الذين جاء

مث هل ألقي الشبه على اجلميع فاشتبه على الذين دخلوا ؟ أو أنه ألقي على واحد منهم فيه  أصحاب عيسى.

وما  أيضا قوالن؛ واملسألة ليس فيها نص عن النيب املعصوم عليه الصالة والسالم؛ فاهللا أعلم؛ لكن قوله تعاىل: ((

)) قد يؤيد القول األخري أنه صار كل واحد ممن مع عيسى يشبه عيسى  شبه لهم ا صلبوه ولكنقتلوه وم

فاشتبه عليهم من هو عيسى ؛ املهم هذا هو مكرهم أم  جاءوا إىل عيسى عليه الصالة السالم ليقتلوه على 

من أتباع عيسى فقتلوه فظنوا وجه ال يشعر بذلك؛ أما مكر اهللا م فهو أنه ألقى الشبه إما على واحد منهم أو 

ومكروا  ((وجل:  ويف قول اهللا عز .أم قتلوا عيسى وصاروا يعلنون قتلنا عيسى وصلبوه؛ وهم ما قتلوه وما صلبوه

)) فيها من صفات اهللا إثبات املكر هللا عزوجل؛ والبحث يف هذا أوال: هل املكر على حقيقته؟ أو هو  ومكر اهللا

 ((ر فسمي اازاة على املكر مكرا من باب املقابلة اللفظية ال املعنوية؛ فهو كقوله: عبارة عن اازاة على مك

)) واملقتص لنفسه ال يسمى معتديا؛ لكنه يشبهه يف اللفظ من باب املقابلة  فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم

منهم على أحد األقوال؛ أو  اللفظية ال املعنوية؛ أو أنه مكر حقيقي ألن صنيع اهللا م مكر، حيث كان القتيل

اشتبه عليهم األمر على القول الثاين؛ والصحيح يف هذا أن اهللا تعاىل يوصف مبا وصف به نفسه، ولسنا أعلم باهللا 

من نفسه، هو أعلم بنفسه وأصدق قيال وأحسن حديثا؛ ولكنه جيب أن ينزه عن كل نقص؛ فاملكر هل هو من 

يس مدح إطالقا؟ أو هو نقص يف حال دون حال؟ الثاين هو احلقيقة صفات النقص على سبيل اإلطالق يعين ل

أن املكر يف مقام املكر مدح وصفة كمال؛ واملكر يف غري موضعه صفة نقص؛ ألن املكر يف غري موضعه خيانة، 

اهللا  وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا واخليانة صفة ذم؛ وهلذا مل يصف اهللا تعاىل ا نفسه وال يف باب املقابلة ((

ومكروا ومكر  )) ومل يقل: فخام ؛ ألن اخليانة صفة ذم مطلقة خبالف (( فأمكن منهم (()) بعدها؟  من قبل

فقابل اهللا مكرهم مبكر ومل يقابل خيانتهم خبيانة؛ إذا يكون جنب أن نصف اهللا مبا وصفه به نفسه من  )) اهللا

يف مقابلة مكر أعدائه؛ فنقول: إن اهللا ميكر مبن ميكرون  املكر يف احلال اليت وصف اهللا نفسه فيها باملكر، وذلك

به وبرسله وبآياته؛ أما أن نصف اهللا باملكر على اإلطالق فنقول: إن اهللا ماكر ونطلق فهذا ال جيوز؛ ملاذا؟ 

الحتمال النقص؛ ألن املكر كما قلنا ليس كماال يف كل حال وال نقصا يف كل حال؛ فإذا أطلق صار قابال ألن 

ن نقصا؛ فإذا قيد باحلال اليت يكون فيها كماال مل حيتمل أن يكون نقصا؛ إذا نقول: املكر يوصف اهللا به ال يكو 

) وكل  الحرب خدعة (فيها به؛ وهلذا جاء يف احلديث: على سبيل اإلطالق لكن يف احلال اليت وصف اهللا نفسه 

بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه ملا خرج يعرف أن اخلدعة يف احلرب كمال وإال نقص؟ كمال؛ ويذكر عن علي 

إليه عمرو بن ود ليبارزه، تعرفون املبارزة؟ إذا التقى الصفان طلب املتقاتلون املبارزة من يربز أنا من يربز فالن؟ 



املبارزة سبب للفتح والنصر أو للهزمية؛ ألنه إذا تبارز الرجالن وانتصر أحدمها قويت نفوس من؟ أصحابه وضعفت 

خرين؛ ملا خرج عمرو بن ود ملبارزة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه صاح به وقال: ما خرجت ألبارز نفوس اآل

رجلني؛ فظن عمرو بن ود أنه قد تبعه أحد من قومه فالتفت لينظر هل حلقه أحد ملا التفت ضربه علي بالسيف 

ه جاء ليقتله، هو جاء ليقتل علي حىت طن رأسه نعم؟ هذه خدعة وإال ال؟ حممودة وإال غري حممودة؟ حممودة ألن

فتخلص منه ذه اخلدعة؛ هذا يعد منقبة لعلي بن أيب طالب وصفة كمال؛ وحينئذ نقول: املكر يف موضعه مدح 

يعين ما حتتاج قيد ألا وصفت بكمال؛ ما هو  )) هذه صفة ثابتة مطلقة واهللا خير الماكرين ((يقول:  . وكمال

املكر من  . )) يعين ما من أحد ميكر إال ومكر اهللا فوقه خري منه خير الماكرينواهللا  )) (( خير ((الكمال؟ 

الصفات الذاتية أو الفعلية ؟ الفعلية؛ ألا تتعلق مبشيئته، وكل صفة هلا سبب فهي متعلقة باملشيئة، كل صفة من 

فقد شاءه ويرتتب عليه ما صفات اهللا هلا سبب فهي متعلقة باملشيئة؛ ألن مقدر السبب هو اهللا فإذا قدر السبب 

حيتمل أن  )) ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين إذ قال اهللا يا عيسى إني متوفيك (( يرتتب من الصفات.

)) يعين ومكر اهللا إذ قال اهللا يا عيسى إين متوفيك؛ وحيتمل أا متعلقة مبحذوف  مكر اهللا ((تكون إذ متعلقة بـ

بفضل عيسى إذ قال اهللا يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين  تقديره: اذكر يا حممد منوها 

قال بقول مسموع وإال غري مسموع ؟ بقول مسموع مسعه  )) إذ قال اهللا يا عيسى إني متوفيك (( .كفروا

)) فما معىن هذه  إني متوفيك ((يقول:  )). يا عيسى إني متوفيك ((عيسى، قال بقول مسموع ألنه خياطب؛ 

القول األول: قابضك، إين قابضك؛ مأخوذة من قوهلم: توىف الدائن دينه أي  لوفاة؟ فيها للعلماء ثالثة أقوال:ا

))  متوفيك ((القول الثاين:   قبضه؛ وعيسى قد قبضه اهللا تعاىل إليه يف السماء ورفعه حىت ينزل يف آخر الزمان.

اهللا يتوفى األنفس حين موتها والتي لم تمت في  تعاىل: ((وفاة نوم يعين منيمك؛ ألن النائم متوىف؛ قال اهللا 

القول الثالث: أا  )) . وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه (( وقال:))  منامها

 اهللا عز والصحيح أا وفاة نوم وأن وفاة حقيقية توفاه اهللا وفاة حقيقية وسيحيه يف آخر الزمان وينزل يف آخرها. 

وجل ملا أراد أن يرفعه إىل السماء أنامه ليسهل عليه االنتقال من األرض إىل السماء؛ ألن االنتقال من األرض إىل 

السماء ليس ني لطول املسافة وبعدها ورؤية األحوال فيما بني السماء واألرض ويف السموات أيضا؛ فأنامه اهللا 

هذا القول ال ينايف القول األول الذي معناه قابضك؛ ألن ايتهما مث رفعه نائما حىت وصل إىل السماء؛ لكن 

وإن من أهل  ((واحدة؛ أما القول الثالث أا وفاة موت فقول ضعيف، قول ضعيف يضعفه قوله تعاىل: 

قبل موته أي عيسى؛ وهذا يدل على أنه مل ميت؛ وألن اهللا تعاىل مل يبعث  )) الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته

بعد املوت فيبقى كما يف نزول عيسى عليه الصالة والسالم يف آخر الزمان؛ وألنه أعين إطالق الوفاة على  أحدا



 ال يصح احلمل عليه؛ بل هو معىن له كثرة يف القرآن. النوم كثري يف القرآن يعين ليس مبعىن غريب حىت نقول

 )) متوفيك ((رافعك مضافة إىل الكاف كما أن  )) رافعك إلي(( ))  إني متوفيك ورافعك إلي ((يقول: 

ألا يف حمل جر أو يف حمل النصب؟ حمل النصب، حمل اجلر؛  مضافة إىل الكاف فكيف تعربون الكاف فيهما ؟

أليس هو مفعول به؟ متوىف ومرفوع ؟ فهل هو يف حمل نصب وإال يف حل جر؟ يف حمل جر؛ هو يف حمل جر؛ ألن 

عمل املعىن، يعين عمل االسم الذي هو اللفظ أقوى من عمل املعىن؛ ومن املعلوم أن عمل االسم فيه أقوى من 

)) إيل إىل أي مكان؟ إىل  ورافعك إلي ((طيب قال:  االسم دائما يضاف إىل فاعله ويضاف إىل مفعوله.

إىل السماء إىل  السماء؛ ألن الرفع يكون من نازل؛ فمعىن رافعك إيل يعين يف السماء؛ فرفعه اهللا سبحانه وتعاىل

)) مطهرك منهم، التطهري هنا تطهري معنوي ال تطهري حسي؛ وذلك ألن  ومطهرك من الذين كفروا (( اهللا .

الذين كفروا ليسوا يلطخون عيسى بالقاذورات احلسية لكنهم يلطخونه بالقاذورات املعنوية، قالوا إنه كذاب، وأنه 

، واموه بأشياء كثرية فطهره اهللا تعاىل منهم وذلك مبا أنزل من براءته يف ابن الزنا ـ والعياذ باهللا ـ وأنه أمه زانية

ألن احلواريني آمنوا به   كفروا مبن؟ كفروا بعيسى  )) ومطهرك من الذين كفروا ((وقوله:  عهده وفيما بعد عهده.

 ما قال اهللا له (( )) هذا أيضا من مجلة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة (( كما سبق .

 ((هنا مضافة إىل الفاعل وإال إىل املفعول؟ إىل املفعول؛  )) جاعل )) (( اتبعوك فوق الذين كفروا جاعل الذين

)) اسم فاعل من جعل،  جاعل ((حملها النصب هي ظرف متعلق مبحذوف على أنه مفعول ثاين؛ ألن  )) فوق

 فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة (()) ظرف متعلق مبحذوف ملفول الثاين؛  فوق ((وجعل تنصب مفعولني؛ إذا 

فوق الكفار إىل يوم القيمة؛ هذه اآلية  )) فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة ((اتبعوا شريعتك؛  )) اتبعوك )) ((

القيمة؛ فنقول: نعم  يقبل ا النصارى ويقولون حنن لنا العلو إىل يوم القيمة ما هو إىل أن بعث حممد إىل يوم

صدق اهللا العظيم، إن الذين يتبعون عيسى هلم النصرة على الكافرين إىل يوم القيمة؛ ولكن من الذي يتبع عيسى 

؟ هم الذين ردوا بشارته وكذبوا من بشر به؟ أبدا؛ أنتم مل تتبعوا عيسى، و واهللا لو خرج عيسى لكان يقاتلكم 

خر الزمان ال يقبل إال اإلسالم، ما يقبل اجلزية ويكسر الصليب ويقتل حىت ترجعوا إىل اإلسالم؛ وهلذا يف آ

اخلنزير، يف آخر الزمان ما يقبل حىت اجلزية اليت كانت تقبل قبل نزوله ما تقبل من شدة كراهته ملا عليه النصارى 

عن يد وأنتم صاغرون؛ واليهود؛ اآلن حنن نقر اليهود والنصارى باجلزية نقول ابقوا على دينكم؛ لكن أعطوا اجلزية 

أن يقرهم وال على هذا.  ملا هم عليه ال يريد لكن إذا نزل عيسى ما يقبل هذا يقول أسلم وإال فالقتل لكراهته

املهم أن نقول إن الذين اتبعوا عيسى هم الذين آمنوا مبحمد عليه الصالة والسالم بعد بعثة حممد، أما بعد بعثة 

طيب فإذا قال: كيف  املسلمون وأم على احلق قبل أن حيرفوا ويبدلوا. حممد فنعم الشك أن أتباع عيسى هم



فإن قال قائل:  قلنا نعم آمنوا مبحمد ولكم النصرة إىل يوم القيمة . ؟  )) إلى يوم القيمة ((جتيبون عن قوله: 

على املسلمني، على  أفال ميكن أن يراد بالذين اتبعوك أي الذين انتسبوا إليه وتكون هلم الغلبة على الكافرين ال

الكافرين ال على املسلمني يعين مثال: النصارى يغلبون على اليهود، أن النصارى يغلبون الوطنيني وما أشبه ذلك؛ 

وخيرج من هذا من؟ املسلمون، ويكون اهللا تعاىل قد وعد عيسى بأن يكون من انتسب إليه فوق الذين كفروا به ؟ 

ال، ما ميكن هو بعيد متعذر؛ ألن هؤالء ما اتبعوا عيسى؛ أمل تسمعوا أن  فما اجلواب ؟ اجلواب: ال ميكن هذا،

وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا  اهللا يقول يوم القيمة :((

لم قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وال أع

)) وهل  ما في نفسك إنك أنت عالم الغيوب ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن اعبدوا اهللا ربي وربكم

النصارى يقولون ذا؟ أبدا؛ إذا ما اتبعوه؛ فاآلية وإن كان قد يرتائا لبعض الناس أن يقول إن النصارى يغلبون 

)) والنصارى اآلن مل  جاعل الذين اتبعوك (( غريهم من الكفار هلذه اآلية؛ فإننا نقول: ال؛ ألن اهللا يقول:

يتبعوه؛ مث إن اآلية يعين لو فسرت ذا التفسري لكان الواقع خيالفها؛ فاألمة الصليبية مل تظهر على األمة 

بأسطوهلا وحلفها األطلسي الشيوعية؛ بل هي خائفة منها فأين الفوقية؟ ما يف فوقية؛ اآلن كل دول أوروبا الغربية 

خياف من اآلخر؛ وقد يكون أتى يف يوم  تكون فوق الشيوعية وحلفها   عجزت؛ كل واحد منهم اآلنعجزت أن 

من األيام أوروبا ختاف من الشيوعية أكثر مما ختاف منها هذا اليوم؛ فاحلاصل أن اآلية ال ميكن أن حتمل على 

)) مث يعين بعد يوم القيمة إيل  ثم إلي مرجعكم ((مث قال:  النصارى املوجودين اليوم بأي حال من األحوال .

مرجعكم؛ ويوم القيمة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العاملني ليجازوا على أعماهلم؛ ومسي يوم القيمة لثالثة 

 )) يوم يقوم الناس لرب العالمين ((الوجه األول: أن الناس يقومون فيه لرب العاملني كما قال اهللا تعاىل:   وجوه؛

اين: أنه يقوم فيه األشهاد؛ فالرسل يشهدون على أممهم وهذه األمة تشهد على األمم السابقة، قال والوجه الث .

والوجه الثالث: أنه يقام  )). إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد ((اهللا تعاىل: 

فهو يقام فيه العدل؛  )) القيمة فال تظلم نفس شيئاونضع الموازين القسط ليوم  ((فيه العدل، قال اهللا تعاىل: 

واهللا لتؤدين  وهلذا أقسم النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق البار املصدوق عليه الصالة والسالم قال: (

) هذا عدل، أكرب العدل؛ فلهذا مسي  الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء

ليقام فيه العدل؛ نعم والثاين؟ يقوم الناس؛ أليش؟ يقوم الناس هللا رب  وجوه ثالثة؛ عدها علينا؟يوم القيمة ل

الثالث: يقوم فيه األشهاد؛ الدليل ؟ قول اهللا  ))؛ الناس لرب العالمين يوم يقوم العاملني؛ الدليل ؟ قوله تعاىل: ((

))؛ طيب دليل األول يا عبد  ويوم يقوم األشهاد في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ((وجل:  عز



 ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فال تظلم نفس شيئا ((اهللا ؟ دليل األول الذي قال األخ يقام فيه العدل ؟ 

الغلبة يف الدنيا أو املغالبة يف الدنيا حىت يكون  )) يعين مث بعد هذا ثم إلي مرجعكم ((وجل:  مث قال اهللا عز . ))

)) أي مصريكم؛ وكل املصري إىل اهللا عزوجل يف الدنيا واآلخرة،  إلي مرجعكم ((بعضكم فوق بعض بعد ذلك 

))؛ األمر إىل اهللا  وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى اهللا )) (( وأن إلى ربك المنتهى ((وجل:  قال اهللا عز

لكن ظهور هذا الرجوع ال يكون إال يوم القيمة، يتبني فيه للناس مجيعا أن الرجوع إىل اهللا سبحانه أوال و آخرا 

))  ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وتعاىل جيازي كل نفس مبا عملت؛ وهلذا قال: ((

))؛ وهل  فيما كانوا فيه يختلفون (()) بني من؟ بني اخلالئق  فأحكم بينكم ((اهللا أكرب ما أعدل هذا احلكم 

وجل بني هؤالء  )) اختالف عظيم؛ فيحكم اهللا عز فمنكم كافر ومنكم مؤمن ((الناس خيتلفون يف شيء؟ نعم 

وبني هؤالء، وحيكم كذلك بني الرسل وأتباعهم، وتقيم الرسل البينة على أا بلغت الرسالة؛ وقد ينكر أتباع 

هلم مقصودهم؛ فاحلكم بني الناس يوم القيمة فيما اختلفوا فيه إىل اهللا؛ وقوله: الرسل، ينكرون ذلك؛ لكن ال يتم 

)) هذه فعل مضارع؛ فهل يشتق منها اسم من أمساء اهللا؟ القاعدة أن الفعل ال يشتق به؛ لكن  فأحكم بينكم ((

قد وجود االسم من دون الرجوع إىل هذا الفعل وهو احلكيم؛ فإن احلكيم مأخوذ من احلكم واحلكمة؛ ومن أمساء 

) وهذا من احلكم؛ فاهللا هو  لحكمفإن اهللا هو الحكم وإليه ا اهللا احلكم كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

  احلكم الذي يرجعون الناس إىل حتاكمهم؛ واعلم أن احلكم هللا ينقسم إىل قسمني يأيت إن شاء اهللا يف الشرح .

  ما حكم التوسل إىل اهللا بقول: يا خري املاكرين ؟ السائل :

نسان ال بأس؛ لكن تقول: يا خري يا خري املاكرين إذا كان املقر يقتضيه مثال خائف أنت من مكر اإل الشيخ :

)) ما تدع اهللا باسم تريد أن  وهللا األسماء الحسنى فادعوه بها ((املاكرين اغفر يل ما يصلح؛ ألن اهللا يقول: 

يكون وسيلة حلصول مطلوبك إال هو مناسب؛ أرأيت لو قال واحد: يا شديد العقاب اغفر يل، مناسب؟ ال؛ 

   ول: يا شديد العقاب عاقبين ما أحد يقول هكذا.ويس الذي يناسب ؟ يا غفور؛ أو يق

  

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى  ((شيخ أحسن اهللا إليك! لو قال قائل يف قوله تعاىل:  السائل :

عليه السالم إىل بين إسرائيل واليهود هم الذين كفروا به فاآلن الواقع )) لو قال قائل: بأنه أضيف  يوم القيمة

  ؟ ما ميكنأن النصارى هم فوق اليهود فاحلاضر 



ال، بيننا ما ميكن هذا؛ ألن النصارى اآلن ما اتبعوه والقرآن ما ينطق إال حبقائق، مث هل ترى اآلن اليهود  الشيخ :

فوق النصارى أو النصارى فوق اليهود ؟ نسمع اآلن إن اليهود عندهم زمام األمور االقتصادية والسياسة والثقافية؛ 

يق غري مباشرة يا شيخ ؟ نعم بطريق غري مباشرة ؛ الذي حيكم فهم النصارى؛ أيه صحيح لكن النصارى لكن بطر 

  ما ترى أا فوق هؤالء يعين مبعىن أم خيافوم ويتوددون إليهم .

  ؟وهم ال يسمحون  ,لنصارى أن اليهود واشيخ هل ميكن اآلن  السائل :

م إذا قالوا حنن نقول بارك اهللا تستطيع أن متنعهم من هذا؟ أل لكن شف ـ بارك اهللا فيك ـ أنت هل الشيخ :

  ؛ وحتشرون معهم يف النار  لكم فيه أنتم

بأن يقول إن الكافر أخ له ال نصراين وال يهودي وال غريه  يغرتما يقرتم أحد أبدا ال تفكر واحد يريد  الشيخ :

   )) . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ((واهللا يقول: 

 


